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Informacja Przewodniczącego 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Od dnia 1 grudnia 2015 r. obowiązki Koordynatora Oddziału  
w Bochni powierzyłem pani Agnieszce Morawiec (tel. 667 962 337), 
a Kierownika Oddziału obsługującego Biuro panu Wojciechowi Tomalowi 
(tel. 607 240 443). W związku z tym, w sprawach dotyczących tego 
terenu, proszę zwracać się do wyżej wymienionych osób.

Wojciech Grzeszek
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Kraków
W dniu 12 grudnia 2015 r. Małopolska „Solidar-

ność” zorganizowała uroczystości związane z obchodami 
Dnia Pamięci Ofiar stanu wojennego. Członkowie Związku, 
jego zwolennicy i sympatycy, mieszkańcy Krakowa oraz 
delegacje z całej Małopolski zebrali się licznie przed Kate-
drą Wawelską, gdzie o godz. 16:30 została odprawiona 
uroczysta msza św. pod przewodnictwem księży Marka 
Różyckiego i Władysława Palmowskiego. 

W homilii ks. Różycki przypomniał o bezimiennych 
bohaterach tamtego okresu, o tych, którzy wyżej cenili 
wolność niż życie i woleli zachować twarz, niż żyć ze 
świadomością, że są zdrajcami. „Dlatego nam, Bracia 
i Siostry, nie wolno w imię poprawności i politycznych 
sympatii i dla świętego spokoju zapominać o historii. 
Ona jest nauczycielką i dla nas i dla przyszłych pokoleń. 
Co zobaczą ci, którzy przyjdą po nas? (…). Nie wolno 
pozwalać na to, by mówiono: „Było, minęło”. Nie wolno 
pozwalać by ci, którzy wtedy w imieniu Polski Ludowej 
prawdę ustalali, dziś dzierżyli stery Narodu! Nie wolno 
nam pozwolić, by poszła w niepamięć krzywda i krew 
bohaterów, a ci, co ją rozlewali, dostatnio i w spokoju 
kończyli swoje życie (…). Nie nam potępiać, ale też nie 
nam wybaczać. Nam trzeba Boga prosić, byśmy nie zeszli 
z dróg prawdy, byśmy nie stracili rozumu i nie zagłuszyli 

swojego sumienia. Byśmy, ucząc się od bohaterów, nigdy 
nie bali się prawdy bronić.”

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyń-
ski, gdzie po krótkich słowach skierowanych do zebranych 
przez Przewodniczącego Regionu Małopolskiego Wojciecha 
Grzeszka, byłego przywódcy Małopolskiej „Solidarności” 
Mieczysława Gila oraz posłanki Barbary Bubuli, delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów, zapalono znicze i odśpiewano 
hymn „Solidarności”.

(j)
Gorlice

13 grudnia 2015 r. w Gorlicach Dzień Pamięci Ofiar 
stanu wojennego był obchodzony wraz z podniosłą uroczy-
stością otwarcia drzwi miłosierdzia w Bazylice Mniejszej  
w Gorlicach w związku z ogłoszeniem roku miłosierdzia.

Dzień pamięci ofiar 
StANu WOJENNEgO
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Przed Bazyliką zebrały się poczty sztandarowe gorlic-
kich szkół, Starostwa Powiatowego, Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy, KM NSZZ „Solidarność” Glinik oraz Międzyszkolnej 
Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gorlicach.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji 
Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w 34. rocznicę jego 
wprowadzenia w Polsce. Kazanie wygłosił ks. dziekan 
Stanisław Ruszel.

W słowach skierowanych do zebranych nawiązał 
do roku miłosierdzia – roku otwartych bram Kościoła,  
a Kościół porównał do Arki Noego. Przypomniał o ofiarach 
stanu wojennego, stwierdzając, że nie tylko internowani 
byli ofiarami, ale również całe społeczeństwo.

Miłosierdzie jest otwarte dla wszystkich, dla inter-
nowanych, jak i prześladowców, ale wymaga skruchy. Po 
mszy świętej uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi 
na czele przeszli na cmentarz parafialny. Pod Krzyżem 
Katyńskim oraz tablicą upamiętniającą błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszkę złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Oprócz przedstawicieli „Solidarności” wiązankę 
złożył Starosta Powiatu Gorlickiego – Karol Górski.

Przemówienie wygłosił Kierownik Oddziału nr 1 Re-
gionu Małopolskiego Krzysztof Kotowicz, który nawiązał 
do wydarzeń sprzed 34 lat. Przypomniał o osobach inter-
nowanych w stanie wojennym z terenu Ziemi Gorlickiej. 
W swej wypowiedzi podkreślił także, że dzisiaj również 
musimy angażować się w to, co dzieje się w naszym kraju, 
aby Polska byłą Polską.

Na zakończenie uroczystości ks. Stanisław Ruszel po-
prowadził modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego oraz 
udzielił błogosławieństwa zebranym i „Solidarności”.

Joanna Brach

Dębica
Jak co roku, tym razem w dniu 12 grudnia, grupa 

47 osób z dębickiej „Solidarności” wzięła udział w Dniu 
Pamięci Ofiar stanu wojennego, zorganizowanym przez 
Region Małopolski NSZZ Solidarność. Część uczestników 
asystowała sztandarom dębickich organizacji związkowych 
– z Firmy Oponiarskiej Dębica SA (emeryci), LERG Pustków 
SA, Tikkurili SA, Sokołowa SA oraz sztandarom Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy, Klubu Honorowych Dawców Krwi im. 
Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERG w Pustkowie SA  
i Oddziału Nr 5 w Dębicy. 

Udział w uroczystościach rozpoczęliśmy mszą św.  
w Katedrze Wawelskiej, przechodząc następnie na Plac pod 
Krzyż Katyński. Prosta w słowach, ale głęboko poruszająca 
homilia, chyba każdego z nas skłoniła do zastanowienia 
się, czy istotnie w codziennym życiu, takie wartości jak 
uczciwość, przyzwoitość, oddanie uważane są za normal-
ne. Zresztą udzielona w homilii odpowiedź na to pytanie 
też nie była kategoryczna. 

Treść homilii, w nieoczekiwany dla mnie sposób, 
nawiązała do pewnego wydarzenia, mającego miejsce  
w dniu 10 listopada 2015 r. w Dębicy, podczas kolejnego 
VI Rautu Niepodległościowego, w którym wzięło udział 
wielu członków dębickiej „Solidarności”. Waldemar Cie-
śla, Kierownik Oddziału wręczył wówczas panu Stefanowi 
Bieszczadowi Certyfikat Dobrego Człowieka. 

Zarówno piękna homilia, jak i wspomniana uroczy-
stość w dniu 10 listopada uświadamia, że jednak przy-
zwoitość, uczciwość, troska o drugiego człowieka, okazy-
wana pomoc i normalność jest nadal czymś wyjątkowym i 
nadzwyczajnym. Najbardziej umacnia jednak świadomość, 
że w momencie wręczania Certyfikatu dostrzegłam nie 
tylko Solidarność reprezentowaną przez Waldemara Cieślę  
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i obecnych na sali członków związku, ale przede wszystkim 
solidarność – tę zwykłą, międzyludzką – przez małe „s”. 

Agnieszka Posłuszny
Limanowa

W dniu 13 grudnia br. odbyły się uroczystości 35-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność”. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom uroczystości – członkom limanowskiej „Solidarności”  
i nie tylko, pocztom sztandarowym oraz przybyłym przed-
stawicielom władz lokalnych na czele z Burmistrzem Miasta 
Limanowa oraz Starostą Limanowskim. Dziękuję bardzo za 
obecność Henrykowi Łabędziowi, Wiceprzewodniczącemu  
i Sekretarzowi Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Mało-
polska. Pragę podziękować również Stowarzyszeniu Chór 
Mieszany Canticum Iubilaeum, który uświetnił uroczystość 
jak zawsze pięknym śpiewem i od lat wspiera w ten 
sposób NSZZ „Solidarność”.

Jan R. Sułkowski

Zakopane
13 grudnia br. odbyły się uroczystości 35-lecia po-

wstania NSZZ „Solidarność” w przepięknym drewnianym 
kościele na Bystrem. Równocześnie przeżywaliśmy rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Została 
odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny z uroczystym 
wprowadzeniem relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Dziękuję Zakopiańskiej „Solidarności” za pomoc przy 
organizacji oraz Adamowi Lachowi i Jurkowi Smole za 
obecność, a księżom koncelebrantom za miłe słowa kiero-
wane do NSZZ „Solidarność”. Dziękuję również młodzieży 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera za 
oprawę słowno-muzyczną.

Jan R. Sułkowski

fot. facebook/Bernardyni Bystre

Katarzyny. Potem przy Krzyżu Katyńskim wspominano 
wszystkie postacie zasłużone w walce z komuną. Uroczy-
stości uświetniły poczty sztandarowe a delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. 

Kolejna część uroczystości odbyła się w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Tam działacze „Solidarności” podsumo-
wali jubileusz 35-lecia organizacji. Były pieśni patriotyczne, 
przemówienia i wręczenie odznaczeń dla zasłużonych 
członków „S”.

Jan Głąbiński/Tygodnik Podhalański/ fot. autor /24tp.pl

Nowy Targ
Stolica Podhala pamiętała o kolejnej rocznicy wprowa-

dzenia stanu wojennego. Obchody tej historycznej rocznicy 
były połączone z 35-leciem Solidarności.

Najpierw władze miasta i starosta oraz członkowie 
„Solidarności” spotkali się na mszy św. w kościele św. 
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Dobre rozwiązania 
Dla polski 

Ewa Zarzycka 
Anna Grabowska

Agata Panas

Piotr Duda przypomniał na wstępie  
o zawieszeniu prac w Trójstronnej Komisji 
przez związki zawodowe i licznych prote-
stach ulicznych, które następnie miały miej-
sce. Zaznaczył, że nikt wówczas nie mówił 
o łamaniu Konstytucji przez stronę rządową, 
choć np. łamanie jej art. 20 mówiącego  
o dialogu społecznym było oczywiste. Wyraził 
nadzieję, że takie uliczne marsze związków 
zawodowych nie będą już potrzebne, po-
nieważ rozpoczniemy nowy etap dialogu 
przy – stole negocjacyjnym. Jak powiedział, 
wierzymy, że RDS nie będzie już tylko pocztą 
przyjmującą rządowe informacje, ale miej-
scem faktycznej debaty dla dobra obywateli  
i państwa. Mówił o potrzebie jak najszybsze-
go uruchomienia dialogu branżowego i sys-
temowego, do którego powołana jest Rada. 
„Jestem przekonany, że dialog społeczny 
ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się fo-
rum, na którym będziemy tylko informowani  
o tym, co ma zamiar robić rząd” – mówił 
przewodniczący „S”. 

Premier Beata Szydło mówiła, że Po-
lacy chcą dialogu i że na taki dialog sobie 
zasłużyli. Dodała, że dobrze, iż nowa ustawa  
o RDS zaprasza wszystkich do stołu rozmów, 

ale istotne jest teraz, by umieć z tego zapro-
szenia skorzystać, żeby przyjęte uzgodnienia 
były wprowadzane w życie. Podkreśliła, że 
rząd jest gotowy na krytykę swoich działań 
i chce z niej korzystać, chce wsłuchiwać się 
w dyskusję partnerów społecznych. Przypo-
mniała, że rząd umówił się z obywatelami 
na konkretne zmiany dotyczące np. wynagro-
dzeń czy rynku pracy i o tym chce w dialogu 
rozmawiać.

„Wierzę w to głęboko, że tutaj będą 
się wykuwały najlepsze programy i projek-
ty dla polskich przedsiębiorców, polskich 
pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę  
w to głęboko, że wspólnie trzy strony – stro-
na społeczna, strona pracodawców i strona 
rządowa – wypracujemy dużo dobrych roz-
wiązań dla Polek i Polaków” – mówiła.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński za-
uważył, że istnieje powszechne oczekiwanie, 
że także parlament zaangażuje się w dialog 
społeczny. Poinformował, że już zalecił, 
by komisje sejmowe częściej spotykały się  
z partnerami i członkami RDS.

„Sejm jest do państwa dyspozycji”  
– zadeklarował. Mówił też, że w parla-
mencie znacznie wzrośnie rola konsultacji 
społecznych. 

Marszałek Senatu Stanisław Karczew-
ski podkreślił z kolei, że rozpoczęcie prac 
Rady Dialogu Społecznego jest dowodem, że  
w Polsce jest dialog i jest demokracja. Dziś 
zostaje wznowiony, jako dialog trójstronny  
i wypracowane w nim rozwiązania z pew-
nością będą dowodem na dbałość o interesy 
Polski i Polaków. Pogratulował członkom 
Rady entuzjazmu i zapału do pracy.

W poniedziałek 14 
grudnia br. 

w Warszawie 
odbyło się pierwsze 

posiedzenie plenarne 
Rady Dialogu 

Społecznego. Na 
posiedzeniu obecna 

była premier 
Beata Szydło, 
marszałkowie 

Sejmu i Senatu oraz 
ministrowie – m.in. 

skarbu, zdrowia, 
edukacji i spraw 
wewnętrznych. 

Był też b. minister 
pracy Władysław 

Kosiniak- Kamysz. 
Powstanie RDS to 

także jego zasługa, 
co było podczas 

obrad wielokrotnie 
podkreślane.
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wi-
ceprzewodnicząca RDS Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że 
liczy na prawdziwy dialog, na debaty, ale także na dzielenie 
się współodpowiedzialnością, doświadczeniem partnerów  
i ich wiedzą. „Mam nadzieję, że w Radzie będą wnoszone 
dobre pomysły, które nie będą odrzucane tylko dlatego, 
że wniosła je nie ta strona, która jest akurat właściwa” 
– powiedziała. Podkreśliła znaczenie zasad: równowagi 
stron, kompromisu, zaufania, które muszą przyświecać 
dialogowi.

W dalszej kolejności krótkie wystąpienia wygłosili 
szefowie organizacji wchodzących w skład RDS: prezydent 
Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, przewodniczący 
OPZZ Jan Guz, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinow-
ski, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Henryk Nakonieczny, wiceprezes BCC Wojciech Warski, 
wiceprzewodniczący FZZ Stanisław Stolorz, prezes ZRP 
Jerzy Bartnik.

Priorytety Związku do dialogu przedstawił Henryk 
Nakonieczny, członek RDS oraz członek prezydium KK  
i szef działu eksperckiego KK.

W obszarze zmian w prawie koalicji tematami do 
dialogu ma być prawo do tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych dla osób samozatrudnionych, zmia-
ny reprezentatywności związków zawodowych, kompetencji 
związków reprezentowanych i niereprezentowanych, zmia-
ny w prawie do rokowań zbiorowych zgodnie z propozycją 
związków zawodowych i rozszerzenie prawa do zawierania 
układu zbiorowego pracy dla członków korpusu służby 
cywilnej.

Kolejny obszar wymieniony przez szefa działu eksperc-
kiego KK, to obszar ubezpieczeń społecznych. Tu przede 
wszystkim należy rozmawiać o obniżeniu wieku emery-
talnego, uchyleniu wygaszania emerytur pomostowych, 
zmianie waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-
rolniczych i zapewnienie wszystkim zatrudnionym porów-
nywanej ochrony społecznej, socjalnej i prawnej. Należy 
również spróbować od nowa zdefiniować temat polskiego 
systemu zabezpieczenia społecznego.

Następnym tematem jest prawo pracy. Tu należy 
podjąć dyskusję m.in. na temat wprowadzenia zasady 
bezwzględnego zawierania pisemnej umowy o pracę przed 
przystąpieniem do pracy oraz sprawdzenie nakazu zmiany 
umowy cywilno-prawnej na umowę o pracę; jeżeli taka 
umowa ma znamiona należytego wykonania.

W obszarze rynku pracy Związek chce rozmawiać  
o zmianach w prawie zamówień publicznych oraz zmianach 
w prawie zatrudniania pracowników tymczasowych. Chce 
również podjąć temat odmrożenia wysokości odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchwalenia usta-
wy o zmianie ustawy z dnia 2 października 2002 roku  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, autorstwa NSZZ 
„S” oraz wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej.

Ostatnią kwestią są finanse. Tu należy m.in pilnie 
obniżyć stawkę podatku VAT, obniżyć obciążenia podatkiem 
dochodowym, urealnić wolną kwotę od podatków i zryczał-
towanych oraz utworzyć nowy próg dochodowy i stawkę 
podatkową dla podatku dochodowego od osób fizycznych 
o niskich dochodach.

W drugiej części posiedzenia plenarnego podjęto te-
maty merytoryczne. Na początek jednogłośnie przyjęto 
uchwały w sprawach: liczby przedstawicieli organizacji  
w RDS, kolejności przewodniczenia Radzie, regulaminu Rady 
i jej Biura, powołana stałych zespołów problemowych oraz 
zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Następnie 
przedstawiciel Konfederacji Lewiatan omówił problematykę 
zamówień publicznych, wskazując niezbędny zakres nowe-
lizacji przepisów w tym zakresie. Kolejnym punktem było 
odniesienie się w dyskusji do: opinii NSZZ „S” w sprawie 
zgodności z Konstytucją rozporządzenia ministra zdrowia  
z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; potrzeby reformy 
edukacji i dialogu w tym zakresie; konieczności wykorzysta-
nia środków unijnych do końca bieżącego roku.

Przed posiedzeniem plenarnym odbyło się Prezydium 
RDS, podczas którego zdecydowano m.in. o niepowoływaniu 
zespołu doraźnego ds. ochrony zdrowia. Przyjęto natomiast, 
że w ramach zespołu ds. usług publicznych zostaną powo-
łane dwa podzespoły zajmujące się ochroną zdrowia oraz 
oświatą. Ustalono także, iż wszelkie sprawy merytoryczne 
będą najpierw kierowane do zespołów problemowych,  
a dopiero potem do prezydium i do Rady. Droga ta będzie 
mogła być skrócona jedynie w wypadkach nadzwyczajnych, 
w sprawach nie cierpiących zwłoki. Członkowie prezydium 
omówili wnioski związane z ustawami o zamówieniach 
publicznych, swobodzie działalności gospodarczej, zmia-
nach w emeryturach, o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, minimalnym wynagrodzeniu. Uzgodniono, że będę 
one przedmiotem dyskusji w odpowiednich zespołach pro-
blemowych RDS.
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Na zaproszenie Kierownika Oddziału 
Krzysztofa Kotowicza w pierwszej części ze-
brania wzięli udział parlamentarzyści Prawa  
i Sprawiedliwości – posłowie Barbara Bar-
tuś, Józef Leśniak i Jan Duda oraz senator 
Stanisław Kogut. W imieniu posła Piotra 
Naimskiego i Arkadiusza Mularczyka, obecni 
byli dyrektorzy ich biur poselskich. 

Rozpoczynając zebranie K. Kotowicz 
podkreślił, że celem spotkania jest zacie-
śnienie współpracy między Związkiem i par-
lamentarzystami, gdyż w dobrych sprawach 
„Solidarność” chce współpracować, a oczeki-
wania są duże i jest spora presja społeczna, 
której parlamentarzyści i rząd będą musieli 
podołać. W ramach kampanii współpraca 
„Solidarności” z Prawem i Sprawiedliwością 
była dobra, członkowie Związku angażowali 
się przy kampanii wyborczej oraz w czasie 
wyborów jako członkowie komisji i mężowie 
zaufania. „Mamy swoje oczekiwania i po-
stulaty, które na tym spotkaniu chcielibyśmy 
przedstawić – mówił K. Kotowicz. „Lokalne 
postulaty to m.in. sprawa Uzdrowiska Kry-

nica Żegiestów, KRUS, PKP, służby zdrowia, 
oczekujemy także szacunku do związków 
zawodowych”. 

Przewodniczący Zarządu Regionu 
Wojciech Grzeszek, gratulując parlamenta-
rzystom sukcesu wyborczego, zaapelował  
o pełną współpracę ze Związkiem, bo wów-
czas sukces każdego z nich będzie większy. 

Zwrócił się także z prośbą, by przy 
wprowadzaniu zmian, także kadrowych,  
w dużych zakładach czy dużych jednostkach, 
konsultować pewne sprawy ze Związkiem, 
tak by nie dochodziło do konfliktów. Pod-
kreślił także, by mocniej nagłaśniać istotę 
sprawy związanej z Trybunałem Konstytucyj-
nym, gdyż trzeba wiedzieć, że Trybunał Kon-
stytucyjny może zablokować każdą ustawę, 
którą rząd będzie chciał wprowadzić. Życzył 
parlamentarzystom siły i wytrwałości, szcze-
gólnie w tych pierwszych, najważniejszych 
miesiącach. Zwrócił też uwagę na koniecz-
ność szybkiej zmiany mediów publicznych. 
Dziękując zebranym za zaangażowanie  
w kampanii wyborczej powiedział, że sukces 
PiS-u jest także sukcesem nas wszystkich,  
a wspólny sukces będzie jeszcze większy, 
gdy wprowadzone zmiany jak m.in. obniże-
nie wieku emerytalnego, czy wprowadzenie 
kwoty wolnej od podatku udadzą się, gdyż 
oczekiwania społeczne są olbrzymie.

Spotkanie było okazją do przekazania 
parlamentarzystom lokalnych postulatów 
dotyczących m.in. Sądeckiego Pogotowia, 
Uzdrowiska Krynica Żegiestów, ZUS, regulacji 
płac dla wszystkich grup zawodowych służby 
zdrowia. Były także pytania o planowane 
reformy w systemie oświaty, ustawę o obni-

liczymy na owocną 
współpracę

Krzysztof Kotowicz

W poniedziałek 
30 listopada 

br., z udziałem 
przewodniczącego 
Zarządu Regionu 

Wojciecha Grzeszka 
oraz jego zastępców 

- Anny Skólskiej 
i Jerzego Smoły, 

odbyło się w Nowym 
Sączu zebranie 

przewodniczących 
komisji zakładowych 
oraz Rady Oddziału 

Nr 1. 
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żeniu wieku emerytalnego i KRUS. Odpowiadając na pytania 
parlamentarzyści wyjaśnili wiele spraw dotyczących m.in. 
Trybunału Konstytucyjnego, odrzuconego projektu ustawy 
emerytalnej autorstwa PSL uzależniającej przejście na eme-
ryturę od stażu pracy. Poruszano także temat przywrócenia 
do Nowego Sącza Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, 
Laboratorium Sanepidu, reprywatyzacji energetyki, temat 
kolei Podłęże-Piekiełko, połączeń drogowych Nowego Sącza 
z Krakowem, przywrócenia do Nowego Sącza Zakładu PKP 
Cargo S.A. Przedstawiciele „Solidarności” zasygnalizowali 
także parlamentarzystom, że we wchodzącej w życie od no-
wego roku ustawie o administracji podatkowej, uchwalonej 
przez poprzedni parlament, zawarte zostały takie zapisy, 
które mogą spowodować blokadę zmian na stanowiskach 
kierowniczych w izbach i urzędach skarbowych. Poinfor-
mowali także parlamentarzystów, że za rządów PO-PSL 
zakupiono system informatyczny tzw. Zintegrowany System 
Podatkowy, na który wydano 282 mln złotych. Polska nie 
ma kodów źródłowych do tego systemu, który docelowo ma 
zawierać 27 mln pełnych kont podatnika, sami nie możemy 
w niego ingerować, a kontrola nad jego działaniem zostaje 
za granicą. Teraz mamy problem, co dalej robić ze zintegro-
wanym systemem podatkowym tj. GENTAX-em, czy zwrócić 
pieniądze Unii Europejskiej i de facto wycofać projekt, 
czy kontynuować coś, co realnie zagraża bezpieczeństwu 
finansowemu państwa. Posłanka Barbara Bartuś z racji 
tego, że jest członkiem Komisji Ustawodawczej przybliżyła 
istotę sporu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, za-
deklarowała pomoc i chęć współpracy. Podobne deklaracje 
złożyli także pozostali obecni parlamentarzyści.

Szef Regionu podziękował parlamentarzystom za 
spotkanie i za wyjaśnienie wielu spraw. Podkreślił, że 
takie spotkania są potrzebne, i że uważa za dobrą pro-
pozycję senatora Koguta, by spisać porozumienie, aby  
w najważniejszych sprawach, na których zależy „Solidarności”  

i parlamentarzystom mówić jednym głosem, by ważne spra-
wy konsultować ze Związkiem. Podkreślił, że najważniejsze 
jest przywrócenie ludzkiej twarzy, której rząd PO-PSL przez 
8 lat nie miał. Stwierdził, że był to rząd antyspołeczny, 
antyzwiązkowy, antydialogowy i antyludzki. Zaapelował 
do parlamentarzystów, by pracując nad ustawami patrzyli, 
gdzie w nich jest człowiek.

W drugiej części spotkania omawiano bieżące sprawy 
związkowe oraz zbliżającą się rocznicę 13 grudnia, obcho-
dzoną jako Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. 
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Młodzież miała w tym dniu okazję, 
by wysłuchać referatów poświęconych 
historii związku, a także sama zaprezen-
towała wyniki swoich prac nad dziejami 
„Solidarności” w ich miejscowościach.

Sala Wadowickiego Centrum Kul-
tury pękała 9 grudnia br. w szwach  
– tak wielu uczniów chciało wziąć udział  
w konferencji „Droga do Solidarności”, or-
ganizowanej przez wadowicką delegaturę 
kuratorium oświaty. Witając zebranych 
małopolski kurator Aleksander Palczew-
ski, dziękował młodzieży za przybycie 
i prosił, by chciała dalej poznawać naj-
nowszą historię Polski, a w przededniu 
kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego – po powrocie do domu  
– zapytała członków swoich rodzin o to, 
jak wspominają lata 80. XX w. i w ten 

konferencja 
W WAdOWICACh

sposób dowiedziała się również, jak naro-
dziny „Solidarności” wpłynęły na historię 
ich najbliższych. W imieniu Małopolskiej 
„Solidarności” (reprezentowanej również 
przez wiceprzewodniczącą Annę Skólską) 
głos zabrał wiceprzewodniczący Henryk 
Łabędź, który dziękując za zaproszenie  
i za organizację tego spotkania, ape-
lował, by młodzież korzystała z faktu, 
że są jeszcze wśród nich ludzie, którzy  
w l. 80. XX w. podjęli walkę o wolną 
Polskę i wykazali się męstwem i odwagą. 
Głos zabrał również Maciej Mach, który 
w l. 80. XX w. kierował największą pod-
ziemną organizacją „Solidarności” Tajną 
Komisją Robotniczą Hutników, a dziś jest 
wiceprezesem Stowarzyszenia Sieć Soli-
darności, współorganizatora konferencji.

Zasadniczą część spotkania wypeł-
niły referaty wygłoszone 
przez dr. Jarosława Szar-
ka z IPN i mgr. Marcina 
Witkowskiego z Wado-
wickiego Centrum Kultu-
ry. J. Szarek skupił się na 
polskiej drodze do „So-
lidarności”, starając się 
odpowiedzieć młodzieży 
na pytanie, dlaczego 
powstała „Solidarność”. 
Mówił więc o dławieniu 
w PRL wolności, o ode-
rwaniu władzy od społe-
czeństwa, o protestach 

Już po raz trzeci 
w Wadowicach 

odbyła się 
konferencja dla 
uczniów szkół 

ponadpodstawowych 
z terenu Małopolski 

zachodniej, 
poświęcona 

„Solidarności” 
i polskiej drodze do 

wolności. 
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robotników, krwawo tłumionych na zlecenie Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, itd. W wystąpieniu 
nie zabrakło także przypomnienia fundamentów ruchu 
„Solidarności”, w tym m.in. filozofii chrześcijańskiej, 
umiłowania wolności i pojmowania państwa jako dobra 
wspólnego. Narodziny „Solidarności” obudziły w Pola-
kach pragnienie wolności i dały im siłę do zwycięskiej 
walki, której symbolem jest 1989 r.

Drugi referat – Marcina Witkowskiego – dotyczył 
zmian, jakie „Solidarność” zapoczątkowała w Wadowi-
cach. Wykładowca, a zarazem twórca „Wadowickiego 
Szlaku Solidarności”, skupił się na początkach związku 
w mieście Jana Pawła II i jego postulatach, w tym 
m.in. przywrócenia pomnika 12 pułku piechoty przed 
koszary przy ul. Lwowskiej, nadania patronatu Marcina 
Wadowity liceum ogólnokształcącemu, a także utwo-
rzenia muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II. 

Wszystkie te plany wadowickiej „Solidarności” zo-
stały zrealizowane, a ich efekty przetrwały do dziś.

Podczas konferencji zaprezentowano również 
zwycięskie prace przygotowane w ramach konkursu 
„Ślady Solidarności w historii mojego regionu”. Zebrani 
mogli więc obejrzeć film „Nadzieja, na którą czeka-
ło tak wielu” poświęcony początkom „Solidarności”  
w Kętach przygotowany przez uczniów Powiatowego 
Zespołu nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach,  
a także prezentację Kryspina Fica, obecnie ucznia 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ko-
narskiego w Oświęcimiu na temat historii związku  
w Brzeszczach.

Konferencję uświetnił występ uczniów z Zespołu 
Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera z Wadowic, któ-

rzy przygotowali bardzo ciekawy recital. Po występie 
uczniowie oraz ich opiekunowie – Grażyna Gwoździe-
wicz i Joanna Zacna, otrzymali z rąk przedstawicieli 
wadowickiej „Solidarności” – Jerzego Kensiaka i Jana 
Smolca upominki, stanowiące wyraz wdzięczności za 
zaangażowanie w uświetnienie obchodów XXXV rocz-
nicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Dziękując wszystkim za przybycie – dyrektor 
delegatury „Solidarności” w Wadowicach Elżbieta Ko-
walczyk zachęcała wszystkich do udziału w III edycji 
konkursu „Ślady Solidarności w historii swojego regio-
nu”, który został ogłoszony na stronach Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. W tym roku młodzież będzie 
mogła wziąć udział nie tylko w konkursie wiedzy  
o „Solidarności”, ale również przygotować film zwią-
zany z Małopolskim Szlakiem Solidarności.

fot. Kuratorium Oświaty w Wadowicach

Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza mło-
dzież do udziału w konkursach „Historia Solidar-
ności” i „Miejsca pamięci „Solidarności” w historii 
mojego regionu”. Regulaminy są dostępne na stronie 
www.kuratorium.krakow.pl.
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ROCzNICA „S” 
w krzeszowicach

Niezwykle uroczyście 
obchodzono 35. 

rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność” 

w Krzeszowicach, 
gdzie odsłonięto 

obelisk poświęcony 
Związkowi, 

oraz wręczono 
pamiątkowe dyplomy 

i medale dla osób 
zasłużonych dla 
„Solidarności”.

10 listopada br. – w przededniu 
Święta Niepodległości – na Placu Fran-
ciszka Kulczyckiego w Krzeszowicach po-
jawiło się wielu byłych i obecnych działa-
czy „Solidarności”, władze samorządowe 
oraz liczne poczty sztandarowe, repre-
zentujące m.in. „Solidarność” i szkoły. 
Przybyłych powitali burmistrz Krzeszo-
wic Wacław Gregorczyk i były działacz 
„Solidarności” Henryk Woszczyna, który 
przypomniał tekst aktu erekcyjnego po-
mnika, zakopanego 28 października br. 
„Zarejestrowany 35 lat temu związek 
zawodowy, który był emanacją wielkie-
go ruchu społecznego i niepodległościo-
wego zrywu, nie miał sobie podobnych  
w żadnym kraju bloku komunistycznego” 
– napisano w dokumencie. Inicjatorami 
upamiętnienia rocznicy „Solidarności” 
byli członkowie „Solidarności” Henryk 
Woszczyna i Wojciech Marchewczyk, 

Andrzej Adamczyk, poseł na Sejm RP  
i Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszo-
wic. W akcie erekcyjnym przypomniano 
również początki „Solidarności” na ziemi 
krzeszowickiej, wymieniając wszystkie 
organizacje związkowe, które działały 
tu w l. 1980-1981. Najwięcej członków 
„Solidarność” liczyła wówczas w Kra-
kowskich Zakładach Kamienia Budow-
lanego w Krzeszowicach (528) oraz  
w Kopalni Wapienia „Czatkowice” 
(376). W akcie erekcyjnym napisano 
również: „Dziś bohaterom tamtych lat 
pragniemy podziękować za dar wolności, 
która po 1989 roku wyrosła z ziarna 
zasianego przez NSZZ „Solidarność”,  
a na wieczną pamiątkę uznania ich wkła-
du w odzyskanie suwerenności przez 
Rzeczpospolitą Polską, posadawiamy  
w sercu Ziemi Krzeszowickiej ten obelisk 
z okolicznościową tablicą.”

Na granitowym obelisku umiesz-
czono tablicę w kształcie Polski, na 
której wyryto słowa Jana Pawła II: 
„Solidarność to znaczy: jeden i drugi, 
a skoro brzemię, to brzemię niesione 
razem, we wspólnocie. A więc nigdy: 
jeden przeciw drugiemu”. Obok napisu 
umieszczono wizerunek bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki, kapelana Solidarności. 
Uroczystego odsłonięcia obelisku doko-
nali Wacław Gregorczyk, Henryk Wosz-
czyna oraz Leszek Więcek, założyciel 
NSZZ „Solidarność” w Kopalni Skalnych 
Surowców Drogowych w Zalasie.

Adam Gliksman
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Burmistrz Wacław Gregorczyk i i Henryk Woszczyna

Po odsłonięciu tablicy druga część uroczystości od-
była się w sali herbowej Urzędu Miasta i Gminy, gdzie 
odczytano m.in. list prezydenta RP Andrzeja Dudy,  
w którym wyraził podziękowanie za wkład mieszkań-
ców ziemi krzeszowickiej w budowę wielkiego ruchu 
„Solidarności”. Słowa wdzięczności do zebranych 
członków „Solidarności” przekazał również burmistrz 
Krzeszowic Wacław Gregorczyk oraz wiceprzewod-
niczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Adam 
Lach. Następnie Henryk Woszczyna wręczył działaczom 
„Solidarności” pamiątkowe medale, wybite z okazji 
35. rocznicy powstania związku. Uroczystość uświet-
nił recital Marzeny Kubin i Grzegorza Kowalskiego. 
Warto wspomnieć, że w październiku br. Rada Miejska 

Krzeszowic nadała również nazwę Aleja Solidarności 
ulicy biegnącej od Placu Franciszka Kulczyckiego do 
ulicy Batalionów Chłopskich.

Leszek Więcek
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kontynuować 
traDycję

W niedzielę, 
15 listopada 

br. wadowicka 
„Solidarność” 

świętowała jubileusz 
powstania. Wiele 

razy tego dnia 
podkreślano, że 
związek ma do 

wypełnienia jeszcze 
liczne zadania i nie 

może ustawać 
w działaniach na 

rzecz lokalnej 
społeczności.

Wadowickie obchody 35. rocznicy po-
wstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się 
od mszy św. w bazylice odprawionej przez 
ks. Janusza Korbela. 

W kazaniu celebrans mówił o począt-
kach „Solidarności” i jej znaczeniu w życiu 
Polski. Ksiądz Korbel przypomniał również 
licznie zebranym w świątyni mieszkań-
com miasta, jak wiele zawdzięcza ono 
„Solidarności”, która m.in. wnioskowała  
utworzenie muzeum domu rodzinnego Ojca 
Świętego Jana Pawła II czy przywrócenie 
Pomnika 12. Pułku Piechoty. 

Na zakończenie mszy św. Wojciech 
Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej 
„Solidarności” oraz Zdzisław Szczur, szef 
wadowickiej „Solidarności” wręczyli ks. 
infułatowi Jakubowi Gilowi pamiątkowy 
medal z okazji jubileuszu związku. 

Ksiądz Infułat, wieloletni proboszcz pa-
rafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny 

w Wadowicach, dziękując za wyróżnienie, 
apelował, by „Solidarność” tak jak do tej 
pory, nie lękała się i nadal odważnie upo-
minała się publicznie o prawa i o wartości, 
które dziś są niszczone.

Po mszy św. uczestnicy nabożeństwa 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła 
II na wadowickim Rynku, a następnie prze-
szli w towarzystwie licznie zgromadzonych 
pocztów sztandarowych na Plac Solidarno-
ści, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem 
„Solidarności”.

Druga część uroczystości odbyła się  
w Wadowickim Centrum Kultury. Otworzyły 
je przemówienie poseł i wieloletniej bur-
mistrz Wadowic Ewy Filipiak, która poruszy-
ła wiele wątków osobistych, wspominając 
jak wiele problemów udało się dzięki współ-
pracy „Solidarności” z wadowickim samo-
rządem, rozwiązać. Poseł podziękowała za 
dotychczasową współpracę, deklarując, że 

Adam Gliksman
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teraz również liczy na jej kontynuowanie. 
Ewa Filipiak odczytała również list skierowany do 

uczestników uroczystości przez panią premier Beatę 
Szydło: „Dzisiaj trzeba mówić i pamiętać o ideałach 
Solidarności sprzed 35 lat. Te ideały kierowały działa-
niami, których efektem był konsekwentny marsz drogą 
ku wolności. Na tej drodze spotkali się przede wszystkim 
ludzie pracy. To również droga, którą podążali mieszkań-
cy Ziemi Wadowickiej.” 

Słowo do zebranych skierował również senator 
Andrzej Pająk i poseł Józef Brynkus, w imieniu którego 
odczytano specjalnie przygotowany list.

Głos zabrał również przewodniczący Małopolskiej 
„Solidarność” Wojciech Grzeszek, dziękując wszystkim, 
którzy tworzyli i tworzą „Solidarność”. „Szczególnie 
cieszą mnie zawsze wizyty w Wadowicach i świadomość, 
że właśnie stąd pochodzi duchowy ojciec „Solidarności” 
Jan Paweł II”.

Jako ostatni przemówił Zdzisław Szczur, który pod-
kreślał, że dzisiejsza „Solidarność” jest tym samym 
związkiem co 35 lat temu i nadal dumnie będzie kon-
tynuować tradycje Związku: „Chociaż mówią nam, że 
powinniśmy skupić się wyłącznie na działalności związ-
kowej, nie możemy stać z boku wobec losów ojczyzny. 
My, związkowcy, wiemy z własnego doświadczenia, że  
w tej wolnej i demokratycznej Polsce działalność związ-
kowa nie jest łatwa. Ale w trosce o godne warunki pracy 
nadal będziemy czuwać, interweniować i realizować 
nasze statutowe cele.”

W kolejnej części Wojciech Grzeszek i Zdzisław 
Szczur wręczyli pamiątkowe dyplomy i medale przed-
stawicielom organizacji zakładowych „Solidarności”  
z terenu ziemi wadowickiej, a także osobom szczególnie 
zasłużonym dla związku. Na koniec osobiste podziękowa-
nia Zdzisław Szczur skierował do swojej żony – Haliny, 
której wręczył okazały bukiet czerwonych róż, jako wyraz 
wdzięczności za wsparcie i wyrozumiałość.

Podczas uroczystości zebrani mieli okazję do wysłu-
chaniu znakomicie przygotowanego i wykonanego recita-
lu uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera 
w Wadowicach. Opiekę nad bardzo utalentowaną wa-
dowicką młodzieżą sprawowały Grażyna Gwoździewicz  
i Joanna Makles-Zacna. 

fot. Tadeusz Szczurkowski

Ewa Filipiak i Wojciech Grzeszek

Zdzisław Szczur
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uhONOROWANI 
za soliDarność 

Adam Gliksman

Uroczystość w Urzędzie Miasta Kra-
kowa była najprawdopodobniej najwięk-
szą ceremonią, w trakcie której wręczono 
te szczególne odznaczenia państwowe. 
W wypełnionej po brzegi sali obrad Rady 
Miast Krakowa pojawiło się wiele zna-
komitości „Solidarności” i innych grup 
opozycyjnych z Małopolski. 

Uroczystość otworzył dyrektor IPN  
w Krakowie Marek Lasota, który przypo-
mniał znaczenie Krzyża Wolności i Solidar-
ności i dziękując wszystkim za ich dorobek 
życiowy i działalność, podkreślał, że jest 
szczególnie szczęśliwy, że uroczystość ma 
miejsce w okresie, gdy krakowski IPN 
świętuje 15-lecie powstania.

Krzyże Wolności i Solidarności odebra-
li m.in. Jolanta Antas, Kazimierz Barczyk, 

Jan Ciesielski, Jan Leszek Franczyk, Jacek 
Galant, Eugeniusz Jeleń, Lech Jeziorny, 
Krzysztof Krzysztofiak, Piotr Masłowski, 
Krzysztof Michalik, Edward Petlic, Ryszard 
Postawka, Jacek Rogowski, Władysław 
Ryba, Andrzej Sikora, Marian Stach, Ma-
rian Stachniuk, Rajmund Starzyk, Zdzisław 
Szczur i Paweł Witkowski. 

O tym, jak duże znaczenie do Krzy-
ża przywiązuje IPN świadczy fakt, że po 
zakończeniu oficjalnej części uroczystości 
prezes IPN Łukasz Kamiński, dyrektor 
IPN Oddział w Krakowie Marek Lasota  
i prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności 
Edward E. Nowak pojechali do jednego  
z krakowskich szpitali, w którym przeby-
wa ciężko chory Wiesław Mazurkiewicz.  
Z dumą i zaskoczeniem odebrał on to 

W przededniu Święta 
Niepodległości, 10 

listopada br. w Sali 
Obrad Rady Miasta 

Krakowa miała 
miejsce niezwykła 

uroczystość 
– kilkudziesięciu 
opozycjonistów 
odebrało z rąk 

prezesa IPN dr. 
Łukasza Kamińskiego 

Krzyże Wolności 
i Solidarności, 

przyznane przez 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. 
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szczególne odznaczenie na łóżku szpitalnym. 
Nie wszyscy mieli jednak to szczęście, część osób 

odznaczonych ze względów zdrowotnych nie mogła 
przybyć na uroczystość. Dlatego tak ważne jest to, 
byśmy zdążyli ich jeszcze uhonorować za życia.

Nowelizacja Ustawy o orderach 
i odznaczeniach (Ustawa z dnia 10 październi-
ka 2014 r. o zmianie ustawy o orderach 
i odznaczeniach) 

Nowelizacja wyłącza Krzyża Wolności i Solidar-
ności z hierarchii odznaczeń państwowych. Dzięki 
temu odznaczenie to mogą otrzymać wszyscy ci, 
którzy zostali wcześniej uhonorowani odznaczeniami 
wyższego rzędu za działalność niepodległościową  
w latach 1956-1989.

Zmiana nastąpiła również w zakresie obowią-
zywania przepisu o przyznawaniu Krzyża Wolności 
i Solidarności pośmiertnie. Może on być nadawany 
nie tylko w rzadkich i wyjątkowych przypadkach, lecz 
wszystkim osobom zmarłym, które spełniają kryteria 
opisane w ustawie.

Na koniec do art. 30 ustawy dodano ust. 4, 
który uchyla nałożony wcześniej na Prezesa IPN obo-
wiązek podania przyczyny nieprzedstawienia Pre-
zydentowi RP wniosku o nadanie Krzyża Wolności 
i Solidarności.

Czekamy na zgłoszenia
Krzyżem Wolności Solidarności mogą być hono-

rowane osoby, które prowadziły w latach 1956-1989 
działalność opozycyjną. 

Z wnioskiem o przyznanie Krzyży może występo-
wać IPN. Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, chcąc 
uhonorować możliwie największą liczbę osób, które 
działały na rzecz „Solidarności” przed 1989 r. zwraca 
się z prośbą o zgłaszanie w Regionie kandydatur osób 
do odznaczenia. 

Zgłoszenie wymaga wypełnienia wniosku (dostęp-
nego na stronie www.solidarnosc.krakow.pl i www.
ipn.gov.pl/kwis) oraz koniecznie uzyskanie pisemnej 
zgody zgłaszanej osoby na rozpoczęcie procedury 
związanej z nadaniem odznaczenia. Zgłoszenia należy 
przekazywać do biur NSZZ „S” w całej Małopolsce, 
bądź w sekretariacie ZRM, Pl. Szczepański 5, Kraków, 
pokój 410.

fot. facebook/Stowarzyszenie Sieć Solidarności
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Jak zwykle zaczęło się od mszy św. 
w kościele pw. św. Floriana na Klepa-
rzu, gdzie homilię na temat kolejarskiej 
służby wobec społeczeństwa wygłosił ks. 
prałat Grzegorz Szewczyk, duszpasterz 
kolejarzy w Archidiecezji Krakowskiej. 
Uroczyste posiedzenie Regionalnej Sekcji 
Kolejarzy odbyło się natomiast w Domu 
Kolejarza. 

Świętowanie jednak nie było zbyt 
wesołe, gdyż co chwilę przywoływano 
fatalną sytuację na polskich kolejach. 
Mówił o tym w czasie uroczystego po-
siedzenia Regionalnej Sekcji Kolejarzy 
w Krakowie, jej przewodniczący Hen-
ryk Sikora: o niszczeniu struktur kolei,  
o lekceważeniu klientów, o wyprowadza-
niu pracy i siedzib zakładów poza nasz 
region i o reakcji małopolskich związkow-

chcemy znów 
choDzić na służbę 
a nie Do pracy 

Adam Zyzman

Dwa święta: Dzień 
Kolejarza i 35 

rocznica powstania 
„Solidarności” 

zgromadziły 
26 listopada 
w Krakowie 

kilkuset działaczy 
związkowych z całej 

Małopolski. 

ców, którzy zawsze aktywnie włączali się 
w akcje organizowane przez struktury 
branżowe, regionalne i krajowe. „Dwa 
protesty głodowe, kilkanaście blokad to-
rów i pikiet, strajków, akcji ulotkowych 
oraz różnych form walki w interesie 
pracowników kolei, to nasza walka”  
– wyliczał przewodniczący Sekcji.

Niestety, te działania niweczone są 
przez nowe władze kolejarskich spółek, 
które powołane są spośród ludzi nie mają-
cych rzetelnej wiedzy o transporcie kole-
jowym, a kolejne spółki są sprzedawane 
w sposób zagrażający bytowi krajowego 
przewoźnika. Co prawda nowa władza 
w kraju zapowiada powstrzymanie de-
gradacji polskich kolei, ale związkowcy 
zapowiadają, że i jej będą patrzeć na 
ręce. 

W dyskusji głos zabrał też Józef 
Dąbrowski, który przypomniał wydarze-
nia sprzed lat, uważając, że sukcesem 
jest samo istnienie polskich kolei, bo 
były rządy, które realizując zamówienia  
z zagranicy, chciały doprowadzić do tego, 
by Polska nie tylko nie miała swego naro-
dowego przewoźnika, ale także, by nie 
miała kontroli nad kolejową infrastrukturą 
na terenie Polski.

 „Walka o niesprzedawanie PKP 
Energetyka w tym roku uświadomiła mi, 
że wyrok śmierci, jaki wydano piętnaście 
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lat temu na polską kolej nie został dotąd zrealizo-
wany” – mówił Józef Dąbrowski, były szef sekcji 
Regionalnej i Krajowej, a obecnie prezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Kolejarzy RP, który piętnaście lat temu 
negocjował z rządem kształt obowiązującej obecnie 
ustawy dotyczącej kolei. „Dzięki temu, że przeforso-
waliśmy wówczas takie, a nie inne przepisy, polska 
kolej jeszcze istnieje i można się powoływać, na jej 
paragrafy, gdy próbujemy się przeciwstawić sprzedaży 
kolejnych części byłej firmy i naszych miejsc pracy.”

Były przewodniczący kolejarzy uważa jednak, że 
uratowanie polskich kolei, to nie jedyny cel działania 
„Solidarności”. „Musimy także uratować Europę! Bo 
to nie tylko problem islamskiej migracji, ale przede 
wszystkim całkowitej dekompozycji państw i kultury 
europejskiej!”

Z życzeniami dla świętujących Małopolan przybył 
także Henryk Grymel, obecny szef Sekcji Krajowej, 
który podkreślił, że Regionalna Sekcja w Małopolsce 
należy do najbardziej aktywnych w kraju. Dzielił się 
też z obecnymi na sali nadzieją, że w nowej sytuacji 
politycznej sytuacja na kolejach ulegnie poprawie. 
„Chcemy znów chodzić na służbę na kolei, a nie do 
pracy, jak „bankomaty” – zakończył swe wystąpie-
nie.

Odpowiedzią na jego słowa był list Andrzeja 
Adamczyka, nowego ministra infrastruktury, który 
był zaproszony na to spotkanie. „Odbudowa polskiego 
kolejnictwa i utrzymanie własności Skarbu Państwa 
w tym sektorze, to najważniejsze cele strategicz-
ne” – pisał minister. „Kolej, jako niskoemisyjna oraz 
bezpieczna gałąź transportu powinna stale zyskiwać 
na znaczeniu w polskiej gospodarce (…). Chciałbym, 
by wszyscy związani z polską koleją mogli być z niej 
dumni!”

Spotkanie kolejarzy było też okazją do wręczenia 
zasłużonym działaczom i organizacjom związkowym 
medali „35- lecia „Solidarności” oraz dyplomów, które 
przekazał Henryk Łabędź, wiceprzewodniczący Zarzą-
du Regionu Małopolskiego. Całość zakończył występ 
barda, Andrzeja Kołakowskiego. 
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BIulEtYN 
wolności

Jakie wspomnienia przywołuje Pa- –
nom 13 grudnia 1981 r?
BN: Pamiętam dokładnie ten dzień.  –
Obudziłem 13 grudnia i przyszedł do 
mnie do domu chyba Adam Troszok  
z informacją, żebym się nie pokazy-
wał w Instytucie, bo mogą być jakieś 
problemy. To był szok kompletny. 
Wszyscy byli wtedy zdezorientowa-
ni – nie działały telefony, w tele-
wizji bez przerwy tylko Jaruzelski 
na okrągło... Później skrzyknęliśmy 
się. Działacze „Solidarności” z AGH 
spotkali się i podjęli decyzję o rozpo-
częciu strajku, w którym obaj uczest-
niczyliśmy. W Krakowie wtedy straj-
kowały dwie firmy – Huta Lenina  
i Akademia Górniczo-Hutnicza – oba 
te strajki zostały przez ZOMO siłowe 
rozbite (w rzeczywistości strajkowa-
ło więcej zakładów pracy – przyp. 
red.). Z hutą było ciężej, natomiast 
do nas wpadli, nabuzowani jakimiś 
środkami, zachowywali się jak osza-
lali i kilku ciężko pobili, szczególnie 
tych śpiących. Wyprowadzili nas  
w nocy w dwuszeregu na alejkę 
przed budynkiem C-1. Mieli przygo-
towane nazwiska tych, których od 
razu do „internatu” zabrali. Mnie 
się wtedy udało, bo puścili mnie 
wolno. Nie poszedłem jednak do 
domu, tylko na wszelki wypadek do 
kolegi, bo nie wiedziałem, co mogło 
się wydarzyć dalej.

Kiedy dziś patrzymy 
na pożółkłe 

karty „Biuletynu 
Małopolskiego” 

jednego 
z najważniejszych 

podziemnych 
czasopism 

w Krakowie, 
trudno w pełni 

uświadomić sobie 
jak wiele wysiłku 

i poświęcenia 
wymagało wydanie 

każdego numeru. 
I jak wiele 

ryzykowali ci, którzy 
w druk tego pisma 
się zaangażowali. 

O organizacji druku 
„Biuletynu”, który 

jako jeden 
z nielicznych tytułów 

ukazywał się przez 
całe lata 80. XX 

w. opowiadają 
„Serwisowi” 

ówcześni 
pracownicy AGH 

– Bogdan Niewczas 
i Leszek Dulba.

LD: Ja trochę inaczej pamiętam. Już  –
w sobotę 12 grudnia wyjechałem na 
konferencję, która miała się zacząć 
w poniedziałek w jakimś ośrodku 
wczasowym koło Kielc. Zatrzymałem 
się u moich rodziców we wsi Uniejów 
w miechowskim i tam zastał mnie 
stan wojenny. W niedzielę wieczo-
rem pociągi jeździły wtedy jeszcze 
– wróciłem więc do domu. Wziąłem 
trochę żywności, bo miałem małe 
dzieci, a wtedy o wszystko było 
bardzo ciężko i z tym prowiantem 
przyszedłem z dworca na Bronowice  
– tam wtedy mieszkałem, a tram-
waje już nie jeździły. W poniedziałek 
rano poszedłem na uczelnię do ko-
misji zakładowej, w której panował 
duży nieporządek. Później spotka-
liśmy się i między innymi Bogdan  
i inni i poprosili, żeby zorganizować 
zebranie wydziału. Ponieważ ja by-
łem sekretarzem i zawiadomiłem 
innych o tym spotkaniu „awanso-
wałem” na SB. W dokumentach SB 
napisano bowiem, że byłem współ-
organizatorem strajku na AGH. To był 
za duży zaszczyt dla mnie, a wynikł 
stąd, że współpracownik SB, który 
się tam plątał, doniósł nierzetelnie, 
że organizowałem protest ogólno-
uczelniany. W każdym razie dzięki 
temu zostałem wezwany przez Służ-
bę Bezpieczeństwa na przesłuchanie. 
Wtedy na tym zebraniu o godz. 9 
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albo 10 w poniedziałek podjęliśmy decyzję, że 
przyłączamy się do strajku. Wziąłem sobie z domu 
rzeczy i koło godz. 13-14 przyszedłem na strajk. 
Byłem tam do jego rozbicia. Pamiętam dokładnie, 
że było to o 3:05. Wygonili nas na zewnątrz 
pod bibliotekę AGH. Tych ludzi było dosyć dużo 
i staliśmy tam ok. 2 godzin. Szliśmy całą grupą 
i wzięli Andrzeja Gołasia i Antoniego Dziwisza. 
Gołaś pełnił funkcję w związku, natomiast Dzi-
wisza wzięli ze względu na brata (późniejszego 
kardynała Stanisława Dziwisza – przyp. red.). Po 
rozwiązaniu strajku grupa dziesięciu, może sied-
miu osób poszła do mnie, do hotelu asystenckiego 
i tam zrobiliśmy sobie coś do jedzenia i tak jak 
wcześniej z Bogdanem na strajku uzgodniliśmy, 
postanowiliśmy odtworzyć struktury związkowe.
BN: Już w trakcie strajku postanowiliśmy, że  –
po parę osób na każdym wydziale odejdzie ze 
strajku, żeby można było odtworzyć te struktury 
w wypadku, gdyby nas pozamykali. Z każdego 
instytutu mieliśmy wyznaczyć chyba po jednej 
osobie. Te osoby opuściły strajk. Z naszego In-
stytutu pamiętam, że wyszedł Grzesiu Siudyła. 
Później mój szef pytał się, dlaczego on uciekł 

ze strajku, nie znając oczywiście szczegółów. 
LD: Ja byłem sekretarzem komisji instytutowej, 
przewodniczącego nie było, bo uciekł wcześniej za 
granicę, a ja miałem listy osób, więc łatwo było do 
nich dotrzeć i już do piątku w każdym instytucie 
powstała komórka „Solidarności” podziemnej, 
a później w ciągu jakiś dwóch-trzech tygodni  
w każdym zakładzie. Każdy instytut dzielił się 
na zakłady i w każdym była komórka „S”. Nasz 
wydział nosił wtedy nazwę Wydział Maszyn Gór-
niczych.
BN: „Solidarność” podziemna była zarządzana  –
przez 12 adiunktów. Ja razem z Andrzejem Goła-
siem też byliśmy w tej dwunastce. Mnie po jakimś 
czasie wydelegowano do regionalnych struktur. Na 
początku nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero 
na spotkaniu z tymi strukturami regionalnymi: 
z Jurkiem Zdradą i Romkiem Laskowskim do-
wiedziałem się o wydaniu pierwszego numeru 
„Biuletynu Małopolskiego”. Było to jednak tak 
nieudolnie zrobione, że wszyscy wpadli z tymi 
bibułami podczas próby ich odbioru. A ponieważ 
chcieli to dalej wydawać, to zaproponowali mi 
zorganizowanie procesu wydawniczego. Przyznam 

Stoją od lewej: Bogdan Niewczas, Leszek Dulba, Roman Laskowski, Mieczysław i Zofia Sudelscy.
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szczerze, że zastanawiałem się nad tym razem  
z Leszkiem, czy jesteśmy to w stanie opano-
wać. Był co prawda zespół redakcyjny, w którym 
i ja uczestniczyłem, ale ja miałem za zadanie 
stworzyć całe to zaplecze techniczne, łącznie  
z drukiem, dystrybucją, przekazywaniem wszyst-
kich materiałów redakcyjnych do drukarni, itd. 
Dostaliśmy wkrótce bardzo dobry, wysoko wydaj-
ny offset, który przyszedł z Zachodu i który został 
zainstalowany we wsi Swojczany w obecnym 
powiecie miechowskim u rodziny Leszka Dulby.
LD: Ten offset został wykradziony z siedziby PAN,  –
gdzie do grudnia 1981 r. służył Komisji Zakłado-
wej „Solidarności”.
Początki „Biuletynu” i wpadka pierwszego nu- –
meru chyba nie zachęcały do podjęcia ryzyka.
LD: Szczerze powiem, że gdy ja organizowałem  –
tę drukarnię, to o tym nie wiedziałem. To i tak nie 
miałoby zresztą wpływu na moją decyzję.
BN: Gdyby ta drukarnia wpadła, to groziłoby nam  –
nawet 10 lat więzienia, to samo groziło właści-
cielom domu. Wiedząc jaka to odpowiedzialność, 
postanowiłem, że o drukarni nikt nie będzie wie-
dział w redakcji.
LD: Ja z redakcji tylko z Bogdanem się kontak- –
towałem.
BN: Było to wąskie gardło dla Służby Bezpie- –
czeństwa, bo choć cała redakcja była namierzona 
– jak sądzę, to bardzo staraliśmy się, żeby nie 
dowiedziano się, gdzie znajduje się drukarnia.  
I tak to funkcjonowało, choć mieliśmy różne przy-
gody po drodze, jak to w tamtych czasach bywało. 
Pamiętam np. jak kiedyś z Leszkiem jechaliśmy 
moim Wartburgiem, który był cały załadowany 
papierem – a wiadomo, że wtedy były wielkie 
problemy ze zdobyciem odpowiedniego papieru 
i z różnych źródeł go pozyskiwaliśmy – miałem 
wtedy załadowany cały bagażnik i jeszcze ryzy 
leżały na tylnym siedzeniu. Jechaliśmy drogą na 
Warszawę, w stronę Miechowa, a przed nami 
jechała czarna wołga. Nawet ją przepuściłem,  
o ile sobie dobrze przypominam. Przed nami po-
jawił się nagle patrol ZOMO na drodze i machnął 

– zatrzymała się ta wołga, a oni chcieli chyba 
nas zatrzymać, ale udało nam się przejechać  
i dotrzeć do celu. Wydaje mi się, że tam musiały 
być jakieś przecieki.
LD: Na początku, jak przejmowaliśmy maszynę  –
do druku, to nic nie było sztywno ustalone – kto 
komu i co przekazuje. Mieliśmy jeden samochód 
i były podane parametry tej maszyny drukar-
skiej i byliśmy zapewniani, że zmieści się ona 
do bagażnika fiata 125p. Pojechaliśmy na róg 
Piastowskiej i Bronowickiej i tam okazało się, 
że za cholerę to nie zmieści się do bagażnika. 
Wzięliśmy ją więc na tylne siedzenie, nakryliśmy 
jakimś kocem i pojechaliśmy do Bronowic, bo 
tam byliśmy umówieni z Bogdanem. Stanęliśmy  
w takim ciemnym miejscu, żeby sprawdzić, czy nie 
jesteśmy śledzeni i przeładować ją do samochodu 
Bogdana. Tam już zmieściła się do bagażnika  
i znowu jak z nią jechaliśmy, to milicja zatrzymała 
samochód przed nami.
BN: Ja pamiętam jak później przewoziliśmy tę  –
maszynę z Żarek – bo następne miejsce, gdzie 
ta drukarnia miała być to właśnie były Żarki-Let-
nisko koło Częstochowy. Stamtąd przewoził ten 
offset Grzesiu Siudyła. On miał syrenkę, która 
miała takie szerokie tylne drzwi, że maszyna tam 
bez problemu „wchodziła”. Przewoził ją na Wolę 
Justowską. Ja wysiadłem na ul. Opolskiej, a on 
pojechał na Wolę. I na drugi dzień przychodzi do 
Instytutu i mówi „W życiu nie proś mnie więcej, 
żebym coś przewoził! Nic! Koniec!” A ja pytam: 
„Co się stało?” A on na to, że jak tylko wyłado-
wał tę maszynę i wracał, to zatrzymał go patrol 
milicji. „Aż mi się gorąco zrobiło, bo myślałem, 
że coś wiedzą, ale okazało się, że jednak mnie 
puścili” – opowiadał.
Wracając do samych początków – redakcja „Biu- –
letynu” działała, ale trzeba było znaleźć ludzi, 
którzy podjęliby się druku.
BN: W cały ten proces było zaangażowanych dwa- –
dzieścia kilka osób. To byli ludzie selekcjonowani 
głównie przez Leszka i przeze mnie. Musieliśmy 
zatwierdzać każdą osobę indywidualnie, bo było 
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to duże ryzyko. Szczególnie obawialiśmy się pod-
stawionych współpracowników lub pracowników SB. 
LD: Jeżeli chodzi o te przygotowawcze prace  –
to byli w to zaangażowani głównie koledzy  
z AGH. Najtrudniejsza była sprawa z drukarzami. 
Ja miałem kontakt z Duszpasterstwem Akade-
mickim i tam poznałem Grzegorza Bednarza, do 
którego miałem zaufanie – on zresztą został 
księdzem, dominikaninem, obecnie jest świeckim 
księdzem we Włoszech – i on organizował mi 
studentów. Dobrał ich starannie i sumiennie. On 
właśnie zorganizował taką grupę ludzi bardzo 
oddanych. Powstał z nich główny zespół drukarski  
i pomocniczy. Byli to młodzi, bardzo skromni 
ludzie, którzy dojeżdżali do drukarni autobusem 
przez Miechów i Charsznicę. Dobrze się uczyli, nie 
mieli problemów na uczelni i co ważne... nie mieli 
też rodzin. My mieliśmy już żony i samo to, że 
mąż wyjeżdżałby na dzień-dwa dni, nie mówiąc 
dokąd, rodziłoby oczywiste pytania i problemy. 
Nasze żony nic nie wiedziały przecież o drukarni. 
Zasada była taka, że ten kto nie uczestniczy 
bezpośrednio w jakimś zadaniu, nie może nic  
o nim wiedzieć. Druga strona miała przecież swoje 
wypracowane metody, miała psychologów, którzy 
potrafili coś z członków rodziny wyciągnąć. 
BN: Moja żona wiedziała tylko o sprawach re- –
dakcyjnych, ponieważ u mnie w domu nieraz 
odbywały się spotkania zespołu, ale o sprawach 
drukarskich nic nie wiedziała.
Przeniesienie druku poza Kraków do Swojczan  –
miało swoje plusy, ale i minusy.
BN: Problem był już z samym dotarciem do tego  –
domu. Był to przecież dom na wsi, gdzie wszyscy 
się znają i mają zwyczaj obserwowania tego, co 
się dzieje u sąsiadów. A tu pojawiali się co dwa  
– trzy tygodnie młodzi ludzie. Po co? Naprzeciw-
ko domu państwa Zofii i Mieczysława Sudelskich 
mieszkał dodatkowo milicjant, którego się bali. 
Więc ci młodzi studenci udawali narzeczonych, 
bo ci państwo mieli córkę. 
LD: Mieszkała tam jeszcze taka starsza pani po  –
osiemdziesiątce, a tacy ludzie często mało sypiają 

i właśnie koło jej domu ci nasi drukarze najczęściej 
wcześnie rano przechodzili. Były to głównie te 
same dwie osoby, ale czasami zdarzali się rezer-
wowi, więc rano między 4 a 6 rano wychodziły  
z domu, gdzie była drukarnia, dwie dziewczyny 
lub dwóch chłopaków, a to zaczęło zwracać uwa-
gę. Zaczęły się plotki i musieliśmy się przenieść do 
Żarek. Tam wielu Ślązaków miało domki pobudo-
wane w lesie i w jednym z nich zorganizowaliśmy 
drukarnię. Tam byliśmy jednak krótko, dwa-trzy 
miesiące, bo bardzo nam się zaczęła wtedy psuć 
maszyna. Wróciliśmy więc do Krakowa.
BN: Musieliśmy tam przywozić doświadczonego  –
elektronika-drukarza – zresztą mojego kolegę 
Jacka Radło, który był zawożony z opaskami na 
oczach. Nie bardzo mu się to podobało, ale to było 
podyktowane względami bezpieczeństwa. W razie 
wpadki i zatrzymania, rzeczywiście nie wiedział, 
gdzie drukarnia się znajdowała. 
A jak wyglądał sam proces przekazywania blach  –
czy matryc?
LD: Maszyny woziliśmy tylko my z Bogdanem   –
i Grzesiu Siudyła. Z blachami był inny system  
– Bogdan miał takiego kolegę – Adama Troszoka, 
który w tym czasie te blachy woził i po prostu nie 
dało się go nie namierzyć.
BN: Pamiętam, że się do niego do mieszkania  –
włamali, szukali pewnie namiaru na drukarnię  
i bardzo dużo mu ukradli pieniędzy – musiał się 
potem wycofać z naszej działalności. Wyjechał 
na rok za granicę – miał brata w Stanach czy  
w Kanadzie i jakoś się odkuł. 
BN: To był Adam Troszok, który obecnie pracuje na  –
ASP. Później po nim przejął tę pracę Wiesiek Ro-
manowski – to był syn siostry kardynała Dziwisza. 
Maciej Lewandowski zajmował się układaniem 
matryc.
LD: Potem pomagał nam Zbyszek Kasprzyk. Kilka  –
razy w roku korzystaliśmy z jego usług, a on 
gotowe blachy zostawiał w umówionym miejscu, 
m.in. nad windą. Unikaliśmy wtedy bezpośred-
niego kontaktu między ludźmi, korzystając ze 
schowków.
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BN: Z ciekawostek mogę opowiedzieć, że pewne- –
go razu jechałem z blachą w bagażniku Wartburga 
obok budynku komendy przy Mogilskiej. Tam jest 
taka nawrotka. Jechałem do Romana Laskowskie-
go, teraz nie wiem już po co, i z tej komendy 
wyjechał cywilny samochód i mnie stuknął i mimo, 
że to była jego wina, to wolałem stwierdzić, że 
moja, żeby tylko mi do bagażnika nie zajrzał.
A jak to z papierem było. –
BN: Głównie ja woziłem, ponieważ moje auto  –
było do tego zaprzęgnięte. Leszek czasem też 
organizował przewóz papieru, bo wiadomo, że 
było to podstawowe dobro do powstania gazety. 
Trudniejsza była sprawa z odbiorem wydrukowa-
nego nakładu. Samochód nieraz stawał dalej od 
domu, w którym była drukarnia i czasem pani 
Zofia Sudelska brała sanki i wiozła do samochodu 
oddalonego np. o kilkaset metrów. Metody były 
różne. Chodziło głównie o to, żeby nie wzbudzić 
podejrzeń sąsiadów.
LD: Staraliśmy się, żeby nie odbierać nakładu bez- –
pośrednio z drukarni. Na ogół gospodarz wywoził 
go sankami albo samochodem. Nie zawsze jednak 
mieliśmy do dyspozycji samochód. Unikaliśmy 
cykliczności – aby nie były to te same osoby  
w krótkim odstępie czasu. Odbieraliśmy to  
w różnych punktach. Potem wywoziło się nakład 
do ustalonego punktu, gdzie numery były segre-
gowane. To było w postaci luźnych kartek, które 
trzeba było pozszywać. Potem rozwoziło się to do 
określonych skrytek, Bogdan podawał mi adresy. 
Około 200 najlepszych sztuk – bo z jakością 
tych materiałów było różnie – jakimiś drogami 
dyplomatycznymi było wywożone za granicę. 
Potem nakład rozwoziliśmy do czterech punk-
tów kolportażowych, których nie znaliśmy. Jeden  
z nich został namierzony i nasz kolega też został 
namierzony i Grzegorzowi włamali się do domu 
przy ul. Sądowej. Czekali w tym miejscu, a ponie-
waż się nie doczekali to włamali się przez dach, 
bo to było mieszkanie na najwyższym piętrze 
i zostawili mu książkę z podziemnego wydaw-
nictwa jako ostrzeżenie, żeby sobie dał spokój. 

Mieliśmy dostać kserograf, który już do nas je-
chał, ale niestety został przechwycony gdzieś  
w Szczecinie – nawet o tym w telewizji mówili  
i go nie dostaliśmy. Gdybyśmy mieli ten kserograf 
to dalibyśmy sobie radę, bo to było bezpieczniej-
sze. Z blachy robiłoby się zmniejszenie z A3 na 
A4 na tę stronę, którą się zakładało do offse-
tu, a później to wymagało jeszcze wyżarzenia  
w odpowiedniej temperaturze. Hartowanie to się 
chyba nazywało i wyługowania, wybielenia. To już 
musieliśmy robić sami, bo to było zbyt ryzykowne, 
by w to angażować inne osoby. Wszystko to ro-
biono taką metodą chałupniczą – ja z Dziwiszem 
wyżarzałem, wygrzewaliśmy tę blachę nad palni-
kiem a drukarze to ługowali kwasem fosforowym. 
Z czasem doszli do wprawy. 
BN: Dużym problemem technicznym było robienie  –
matryc w formacie A3. Teksty musiały być napisa-
ne bardzo dobrą czcionką na maszynie elektrycz-
nej i te teksty pisały w zasadzie dwie panie – jed-
na to była pani Janina Jackowska, „dziekanica” 
Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych na AGH, 
jej szefem był profesor Giergiel, który jakby się do-
wiedział to chyba by jej głowę uciął. Była bardzo 
oddana i nigdy nie było problemu, gdy ktoś ją po-
prosił o pomoc. Nigdy nie odmawiała. I druga pani 
Władysława Snopek, emerytka. One te wszystkie 
biuletyny pisały. Mieszkały w bloku, a ta maszyna 
się tłukła dosyć głośno. Ryzyko też było duże, bo 
kto po nocy pisze na maszynie? Proszę zwrócić 
też uwagę, na to, że każdy to robił bezpłatnie,  
z poczucia wewnętrznej potrzeby.
Wydawanie „Biuletynu” trwało do 1988 r., czy  –
oprócz pojedynczych osób, które trzeba było 
wycofać, była to cały czas ta sama grupa osób?
LD: Tak, to była cały czas ta sama grupa i chyba  –
to jedyny taki przypadek, jeśli chodzi o długość 
wydawania czasopisma podziemnego bez wpadki. 
Minusem było to, że ponieważ to wyżarzanie  
i reszta procesu przygotowawczego była robiona 
w warunkach domowych, to jakość tego czasopi-
sma nie była dobra. Brakowało kontrastu, były 
miejsca nieczytelne.
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BN: Oddzielnym problemem był zespół redakcyjny  –
i organizowanie jego spotkań. Odbywały się one 
w bardzo różnych miejscach, a odpowiedzialnym 
za znalezienie lokalu był Leopold Zgoda, znany 
działacz „Solidarności”. Spotkania były w przeróż-
nych miejscach, także w mieszkaniach znanych 
osób – u pani Marii Osterwy-Czekaj chyba były 
ze dwa spotkania, u profesora Zbigniewa Chłapa 
były ze trzy-cztery, a najwięcej spotkań odbywało 
się na Azorach u takiej pani adiunkt z Akademii 
Ekonomicznej, której nazwiska nie znam, która  
w którymś momencie wstąpiła do klasztoru, do 
benedyktynek. To było na Azorach w bloku i jak 
ktoś się spóźnił, to nie był już wpuszczany do 
środka. Kiedyś Jurek Zdrada tam siedział wściekły 
godzinę czy półtorej pod drzwiami. W końcu ktoś 
go wpuścił – może nie było słychać pukania, bo 
walić w drzwi nie można było. Tam odbyło się co 
najmniej dziesięć spotkań. W zespole redakcyj-
nym były takie osoby jak: Jurek Zdrada, Roman 
Laskowski, Tadeusz Syryjczyk, Tomek Studnicki, 
Leopold Zgoda, Zbigniew Chłap. Redaktorem 
wszystkich tekstów była pani Aleksandra Orman, 
która pracowała wtedy w Wydawnictwie Muzycz-
nym.
Czy mieli Panowie czas, by samemu czytać  –
„Biuletyn”?
BN: Tak, oczywiście, ja sam tam też coś opubli- –
kowałem, choć głównym moim zadaniem było 
zabezpieczenie wydania.
LD: Też zawsze czytałem. –
Jak „Biuletyn” był postrzegany przez innych? –
BN: Od nas „Biuletyn” odbierał m.in. KPN. Nie za- –
pomnę tej osoby, bo nie miałem zaufania do KPN
-u, ponieważ było tam wielu współpracowników 
SB. Zgłosił się taki Jan Janowski, który mieszkał 
na Dębnikach wówczas. Sam nawet poszedłem do 
niego do domu, żeby wybadać, kto to jest i on miał 
bardzo dobre zdanie o „Biuletynie” i duże zapo-
trzebowanie, bo KPN brał od nas chyba 150 sztuk.  
Basia Niemiec – z nią się spotykaliśmy, bo ona 
współpracowała chyba z wszystkimi wydawnictwa-
mi, jakie ukazywały się u nas w regionie, brała 

zawsze systematycznie „Biuletyny”, bo miała 
jakiś swój kanał dystrybucji. Trudno mi trochę 
mówić jak był odbierany, bo raczej stykałem się 
z kwestią, czy jest nań zapotrzebowanie, a było. 
Zresztą w tamtym okresie każda gazeta podziem-
na była czytana. Mi proponował mój szef – nigdy 
osobiście, tylko przez inne osoby – że chętnie by 
widział, gdybym się zwolnił. W ogóle jednak się 
tego nie obawiałem, bo wiedziałem, że gazeta 
była wtedy taką bronią, że gdyby ktoś taki fakt 
opisał, to taka osoba była pod dużym pręgierzem. 
To była w stanie wojennym najskuteczniejsza broń 
– właśnie wydawnictwa podziemne.
LD: U nas w Instytucie z kolei były punkty, do  –
których przychodziła prasa. I co drugi, trzeci raz 
przychodził do nas „Biuletyn”. Nie przekazywany 
oczywiście przeze mnie czy Bogdana, ale tra-
fiający innymi kanałami kolportażowymi. Ludzie 
czytali go bardzo chętnie.
Zdobycie materiałów poligraficznych było trud- –
ne, a zarazem kosztowne – jak wyglądało to 
od strony finansowej?
LD: Jeśli chodzi o papier to studenci bardzo dużo  –
pomagali. Przed długi czas miałem od Bogdana 
papier – załatwiał przez struktury regionu jakieś 
60-70%. Od kolegów też dostawaliśmy papier. Na 
początku było to niebezpieczne, potem trochę się 
rozluźniło i wtedy właśnie bardzo dużo mieliśmy 
od studentów. Kiedyś Jacek Radło miał papier  
w bagażniku. Zatrzymała go Milicja, kazała otwo-
rzyć bagażnik i choć zobaczyli ryzy, to powie-
dzieli, że to ich nie interesuje i go puścili. To było 
jednak pod koniec lat osiemdziesiątych. Wcześniej 
jednak tak nie było i taka wpadka mogła sporo 
kosztować.
BN: Pamiętam jak Mietek Zaniewski z AGH nam  –
też załatwił papier, bo coś nam tam brakowało  
i go poprosiłem i przywiózł mi cały bagażnik.
LD: Farbę załatwialiśmy przez drukarnie i ze  –
Szwecji. Podałem adres takiego pana z AK, który 
pracował wtedy w radzie narodowej. Na jego 
adres przyszły dwie paczki z farbą. Były ukryte 
w opakowaniach po skondensowanym mleku, 
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ale nie uszczelnili tego odpowiednio, woda od-
parowała i farba była za gęsta, zaklejając nam 
maszynę. Potem czasami farby kupowaliśmy  
z państwowych drukarni. 
Przychodzi 1988 r. i ukazuje się ostatni numer.  –
Jak to Panowie przyjęliście?
LD: Nie ukrywam, że z ulgą, bo to było porówny- –
walne z prowadzeniem własnej firmy.
BN: Myśmy byli już bardzo zmęczeni, to nam  –
zajmowało prawie tyle samo czasu co praca za-
wodowa, albo nawet i więcej czasu poświęcaliśmy 
na pracę podziemną. Bogu dzięki, że nikt nie 
wpadł i nikt nie siedział – oprócz tych dwóch 
namierzonych. No i odbywało się to kosztem 
rodziny, kosztem wolnego czasu, który można 
było poświęcić np. na zarobienie dodatkowych pie-
niędzy. Co ważne, myśmy nigdy od tego kuponów 
nie odcinali, pierwsza informacja oficjalna ukazała 
się w sierpniu 2012 r. w „Dzienniku Polskim”. 
Chcieliśmy też chronić ludzi, którzy mieli z tym 
styczność, a którzy dalej pracowali. W ich interesie 
nie było, aby przełożeni dowiedzieli się, co pod ich 

nosem się odbywało. Nie ujawnialiśmy tego.
LD: Wielu naszych współpracowników już odeszło  –
i chcieliśmy ich uhonorować. Wielu z naszych 
kolegów poszło też do polityki, a my założyliśmy 
firmy i dobrze prosperujemy. Natomiast uważam, 
że takie rzeczy powinno się ujawniać i o nich mó-
wić, także dlatego, że jest dziś wąska klika, która 
wciąż powołuje się na „Solidarność” i wszystko 
zawłaszcza, dlatego trzeba to artykułować, gdzie 
tylko można. To przecież były tysiące zaangażo-
wanych ludzi, często dziś bezimiennych.
Dziękuję za rozmowę. –

Rozmawiał: Adam Gliksman
„Biuletyn Małopolski” – jedno z najważniejszych 

podziemnych czasopism, wydawanych po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Twórcami i redaktorami pisma byli: Jerzy 
Zdrada, Danuta Abrahamowicz i Roman Laskowski. Pierwszy 
numer ukazał się w styczniu 1982 r. Podczas odbioru 
pierwszego nakładu zostali aresztowani Tadeusz Świdziński, 
Adam Kramarczyk, Edward Kubisiowski i Grzegorz Jakubow-
ski, którzy w kwietniu 1982 r. zostali skazani na 3 lata 
pozbawienia wolności. Pismo jednak było wydawane bez 
przerwy do końca 1988 r. W sumie ukazało się 72 numery 
o objętości od 2 do 20 stron w formacje A4 i A5. Nakład 
poszczególnych numerów wahał się od 7 do 10 tys. egzem-
plarzy. Od 13 numeru pismo było oficjalnym organem praso-
wym RKW Regionu Małopolska, a następnie Regionalnego 
Komitetu „S” Małopolska. W numerach zamieszczano głów-
nie komunikaty, oświadczenia oraz stanowiska RKW/RKS,  
a także dokumenty TKK. W numerach 2-10 z 1982  
w stopce redakcyjnej podawano: „Adres redakcji znany 
redakcji”.

Druk „Biuletynu” organizowali w miejscowości Swoj-
czany w domu Zofii i Mieczysława Sudelskich pracownicy 
naukowi AGH Bogdan Niewczas (zm. 9 listopada 2015 r.) 
oraz Leszek Dulba. Z inicjatywy Małopolskiej „Solidarności” 
pojawiła się inicjatywa, by miejsce druku tego czasopisma 
trwale upamiętnić za pomocą pomnika i otoczyć, przy 
współpracy lokalnej społeczności, pamięcią. O szczegółach 
akcji i możliwości dokonywania wpłat na rzecz wykonania 
pomnika poinformujemy w kolejnym numerze „Serwisu”. 
Planowane odsłonięcie pomnika ma nastąpić w sierpniu 
2016 r.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 27listopad/grudzień 2015

Przedstawiciele „Solidarności” z wizytą 
u księdza Piwowarskiego.

W czwartek 12 listopada 2015 r. delegacja NSZZ 
„Solidarność” na czele z Henrykiem Łabędziem – wi-
ceprzewodniczącym Zarządu Regionu Małopolskiego 
i Krzysztofem Kotowiczem – kierownikiem Oddziału 
nr 1 odwiedziła ks. Ignacego Piwowarskiego w jego 
miejscu zamieszkania. Kapłanowi „Solidarności” 
wręczono tytuł oraz statuetkę „Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność” Regionu Małopolskiego”. Ze względu 
na stan zdrowia kapłan nie mógł odebrać wyróżnie-
nia, które było wręczane podczas uroczystego WZD 
Regionu Małopolskiego jakie odbyło się w Wieliczce 
5 września br.

Ks. Piwowarski był zawsze z „Solidarnością”. To 
w jego mieszkaniu w parafii Berest spotykało się wielu 
działaczy Naszego Związku z całego kraju, wspierał 
osoby internowane w stanie wojennym, jak również 
przez długi okres ukrywał sztandar „Solidarności” 
Glinika z Gorlic. Dziś dziękujemy za jego postawę  
i wierność ideałom „Solidarności”.

Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że 
ks. I. Piwowarski ma przyznany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę Krzyż Wolności i Solidarności, który jest 
przyznawany za działalność opozycyjną wobec dykta-
tury komunistycznej. Ze względu na stan zdrowia nie 
mógł na razie należnego odznaczenia odebrać.

Krzysztof Kotowicz

Z  Reg ionu

Z prac Zarządu Regionu
(29.10) Zarząd Regionu powołał przedstawicieli 

do Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego ds. 
Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopol-
skim. Pełnomocnikiem NSZZ „S” dla Małopolski został 
wiceprzewodniczący ZR Jerzy Smoła, natomiast w skład 
Rady Dialogu Społecznego w Małopolsce zostali delego-
wani z ramienia „S” Wojciech Grzeszek (przewodniczący 
ZR), Adam Lach (zastępca przewodniczącego ZR), Jerzy 
Smoła (zastępca przewodniczącego ZR), oraz Krzysztof 
Chudzik (przewodniczący Oddziału Sucha Beskidzka, 
Region Podbeskidzie).

(27.11) Podczas listopadowego posiedzenia członko-
wie Zarządu Regionu zajęli się m.in. kwestią „S” w Stalpro-
dukt Bochnia, oraz dyskutowali o przyszłości spółki Soltur. 
Następnie Wojciech Grzeszek wręczył członkom Zarządu 
Regionu pamiątkowe medale z okazji 35. rocznicy po-
wstania NSZZ „Solidarność” jako dowód wdzięczności 
za pracę na rzecz związku. Katarzyna Niewiadomska-
Węgrzyniak poinformowała o kolejnej akcji pomocy dla 
mieszkańców ogarniętej konfliktem zbrojnym wschodniej 
części Ukrainy. Tym razem pomoc w postaci leków, 
ubrań, środków czystości ma trafić do jednego ze szpitali 
psychiatrycznych położonych we wschodniej Ukrainie.

Zdzisław Szczur zachęcał do składania wniosków 
o przyznanie Krzyży Wolności i Solidarności, który jest 
wyróżnieniem dla działaczy opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 
r. do 4 czerwca 1989 r. z wyłączeniem okresu od 31 
sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r. byli aktywny-
mi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały 
sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości  
i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, 
lub prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub 
represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości i suwerenności lub respektowania praw 
człowieka w PRL. Ponieważ Instytut Pamięci Narodowej, 
jak i Kancelaria Prezydenta deklarują wolę uhonorowania 
jak największej ilości opozycjonistów, zachęcamy więc 
poszczególne komisje, oddziały i organizacje do skła-
dania w Regionie wniosków w sprawie ww. odznaczeń. 
Procedura i wnioski są dostępne na stronie: http://ipn.
gov.pl/kwis.

Adam Gliksman
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Zmiany we władzach ASEGE
Alessio Ferraris, 

sekretarz generalny 
CISL Piemonte został 
nowym prezesem 
Stowarzyszenia ASE-
GE, zrzeszającego 
regionalne związki 
zawodowe oraz na-
ukowców. 

W dn. 12 li-
stopada br. w siedzibie L’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali (INAIL, Narodowy Instytut ds. Przeciwdzia-
łania Wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym)  
w Rzymie odbyło się doroczne walne zebranie członków 
stowarzyszenia ASEGE.

Spotkanie otworzył były przewodniczący stowarzy-
szenia Mario Scotti, który przedstawił także sprawoz-
danie z działalności organizacji w ostatnich miesiącach. 
Przewodniczący zebrania poinformował również, że  
w związku z objęciem przez dotychczasową prezes sto-
warzyszenia Giovannę Ventura funkcji sekretarza konfede-
ralnego CISL ds. organizacyjnych, konieczne jest wybranie 

nowego prezesa stowarzyszenia. Na funkcję tę został 
zaproponowany obecny Sekretarz Generalny CISL Piemont 
Alessio Ferraris, który został jednomyślnie zaakceptowany 
przez członków. Przypomnijmy, że funkcję wiceprezesów 
stowarzyszenia pełnią Mario Scotti z ramienia CISL oraz 
Adam Gliksman („Solidarność” Małopolska).

Podczas zebrania wiele miejsca poświęcono planom 
działania stowarzyszenia w 2016 r. Profesor Andrea 
Ciampani podkreślał, że stowarzyszenie chce nadal pro-
wadzić działalność badawczą oraz organizować konfe-
rencje i seminaria, których celem będzie promowanie 
udziału związków zawodowych w procesie zarządzania 
na różnym poziomie decyzyjnym w Europie. W związku 
z powyższym zaproponowano, by główne związki zawo-
dowe tworzące ASEGE – tj. CISL Piemont, „Solidarność” 
Małopolska i CSC Mons-La Louviere przedstawiły swoje 
pomysły i potrzeby w tym zakresie. Równocześnie pod-
kreślono, że celem stowarzyszenia powinno być poszuki-
wanie kolejnych członków wśród regionalnych organizacji 
związkowych.

Stowarzyszenie ASEGE powstało w 2007 r. Ma 
siedzibę w Turynie i zrzesza regionalne organizacje związ-
kowe oraz naukowców z kilku krajów europejskich.

majlech

Nowe książki o „Solidarności”
Pod koniec września br. ukazały się dwie nowe pu-

blikacje poświęcone historii Małopolskiej „Solidarności”, 
autorstwa Adama Gliksmana. Adresatami książki „Razem 
możemy więcej!” są głównie osoby nieposługujące się 
językiem polskim – publikacja została bowiem przygoto-
wana w angielskiej i we francuskiej wersji językowej.

W książce przedstawiono początki „Solidarności”  
i jej dzieje w Małopolsce od 1980 r. do czasów współ-
czesnych z zachowaniem podziału na okres 1980-1981, 
1981-1988 i po 1989 r. W książce wiele miejsca po-
święcono również bieżącej działalności „Solidarności”,  
w tym jej zaangażowaniu w dialog społeczny, w działania 
na rynku pracy, we współpracę międzynarodową, itd. 
Czytelnik znajdzie również wiele informacji na temat 
struktury związku i obecnej sytuacji związków zawodo-
wych w Polsce.

Warto podkreślić, że jest to pierwsze obcojęzyczne 
wydawnictwo poświęcone historii „Solidarności” w Mało-

polsce. Wydanie książki było możliwe dzięki współpracy 
Małopolskiej „Solidarności” ze Stowarzyszeniem Sieć 
Solidarności i z Województwem Małopolskim.

Książka jest dostępna w biurze Sieci przy ul. Cie-
szyńskiej 2 w Krakowie oraz w Regionie Małopolskim 
NSZZ „Solidarność” – z pewnością będzie to dobry pre-
zent dla zagranicznych gości, zainteresowanych historią 
naszego związku.

Aktua lnośc i
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Turys tyka

Wiele nowych miejsc
Dobiega końca drugi etap rozbudowy Małopol-

skiego Szlaku Solidarności, który odejmie w tym roku 
kolejne dziesięć powiatów.

Choć jeszcze trwają prace nad niektórymi szlaka-
mi, to już teraz można powiedzieć, że efekty przerosły 
nasze oczekiwania. W blisko 20 miejscowościach opi-
sane zostało w sumie ok. 100 obiektów związanych  
z historią „Solidarności”. Niektóre z nich są bardzo 
„młode”, jak chociażby pomnik „Solidarności” w Krze-
szowicach, czy Pomnik Ofiar Komunizmu w Olkuszu, 
które zostały właśnie odsłonięte. Wiele obiektów po-
chodzi jednak z l. 1980-1981 i ma już własną historię. 
Warto chociażby zwrócić uwagę na krzyż i pamiątkowe 
tablice przy nieistniejącej już Olkuskiej Fabryce Naczyń 
Emaliowanych w Olkuszu, które przetrwały stan wojen-
ny i... żywot firmy, a dziś stoją w cieniu pobliskiego 
marketu. Niestety na szlaku wspominamy więcej za-
kładów pracy, które stanowiły bastion „Solidarności” 
w latach 1980-1981, a dziś już nie istnieją – co 
szczególnie widoczne jest w powiecie chrzanowskim.

Piękną historię ma również krzyż i tablica w I LO 
w Olkuszu, przy których w latach 80. XX w. młodzież 

demons t r owa ł a 
swój sprzeciw wo-
bec komunizmu. 
Na szlaku takich 
miejsc, świadczą-
cych o przywiąza-
niu ludzi „Solidar-
ności” do religii  
i tradycji patriotycz-
nych jest znacznie 
więcej. W tej edy-
cji pojawi się wiele 
miejsc związanych 
z działalnością 
znaczących postaci 
opozycji w PRL, jak 
chociażby Mieczy-
sława Majdzika, 
ks. Adolfa Choj-

nackiego czy ks. 
Kazimierza Janca-
rza. Przypomnimy 
o nich w Skawinie, 
Grzechyni, Mako-
wie Podhalańskim 
i Juszczynie.

Osobną ka-
tegorię obiektów 
stanowią te, które 
wciąż służą Mało-
polanom: znakomi-
cie działające Ma-
łopolskie Centrum 
Rehabilitacji Dzieci 
„ S o l i d a r n o ś ć ”  
w Radziszowie, 
które swoją piękną 
siedzibę od 1981 
r. zawdzięcza 
„So l i da r noś c i ” , 
czy stworzony przez duszpasterza „Solidarności” ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego przy współudziale 
wielu ludzi ze związku ośrodka Fundacji im. Brata 
Alberta w Radwanowicach, zajmującego się pomocą 
niepełnosprawnym.

Efekty naszych prac można zobaczyć na stronie 
internetowej projektu oraz w dziesięciu nowych fol-
derach.

Rośnie też zainteresowanie projektem ze strony 
władz samorządowych – w bieżącym roku patronat 
honorowy nad projektem objęli m.in. starostowie kra-
kowski Józef Krzyworzeka oraz oświęcimski Zygmunt 
Starzec, a także prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut 
oraz burmistrzowie Wieliczki Artur Kozioł i Myślenic 
Maciej Ostrowski.

Przede wszystkim jednak szlakami rusza mło-
dzież. Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy 
wspólne spacery, a niedawno kuratorium ogłosiło ko-
lejny konkurs związany ze szlakami, którego celem jest 
przygotowanie przez młodzież materiału filmowego 
poświęconego wybranym obiektom.

Adam Gliksman
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Fundacja „Solidarni w Chorobie”
Rozpoczęła działalność powołana przez Małopol-

ską „Solidarność” fundacja „Solidarni w Chorobie”, 
której celem jest pomoc członkom związku i ich rodzi-
nom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Nie da się ukryć, że coraz więcej członków związ-
ku dotykają różne, często bardzo ciężkie choroby, 
których leczenie przerasta możliwości finansowe wielu 
rodzin. Brak odpowiedniego wsparcia i finansowania 
nowoczesnych procedur przez państwo polskie skazuje 
chorych na cierpienie, a nieraz i na utratę zdrowia, a 
nawet życia. Stąd też wiosną br. z inicjatywy mec. 
Barbary Porzuczek rozpoczęto przygotowania do 
utworzenia fundacji, której celem będzie wspieranie 
osób, które znajdą się w tak trudnej sytuacji. Mecenas 
Porzuczek nie ukrywa, że pomysł wynikł z jej osobi-
stych doświadczeń, kiedy przekonała się, że umiejętna 
pomoc pacjentowi, może uratować nawet życie: „Nie-
stety wiele procedur medycznych w Polsce znacząco 
odbiega standardem od zachodu Europy, a i koszty 
leczenia są bardzo wysokie. Ta bariera powoduje, że 
sporo pacjentów, którym można by realnie pomóc 
i doprowadzić do wyzdrowienia, trafia do lepszych 
klinik za późno, gdy już szanse na wyleczenie zostały 
zaprzepaszczone. Równocześnie okazuje się, że te 
koszty wcale nie muszą być niebotycznie wysokie.”

Fundacja formalnie została ustanowiona przez 
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” 7 lipca br. 
Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Podstawowym celem fundacji jest pozyskiwanie 
i przekazywanie środków umożliwiających ratowanie 
życia i zdrowia, oraz środków ułatwiających korzy-
stanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych spe-
cjalistów oraz zakup lekarstw, środków medycznych 
i specjalistycznego sprzętu medycznego. Wśród wielu 
zadań fundacji wymieniono również m.in. pomoc 
finansową i rzeczową dla osób chorych, pomoc w re-
habilitacji zawodowej i społecznej. Fundacja ma także 
ambicje dotyczące prowadzenia działań edukacyjnych 
i terapeutycznych.

Choć Fundacja powstała w Krakowie z inicjatywy 
Małopolskiej „Solidarność”, to ma ambicje objęcia 

działalnością całego kraju. Stąd też przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
Wojciech Grzeszek zwrócił się z prośbą do wszystkich 
przewodniczących Regionu o włączenie się w budowę 
fundacji i promowanie jej działań. Jedną z form po-
mocy może być np. organizowanie przez organizacje 
okresowych zbiórek symbolicznych kwot (np. 1 zł) 
wśród swoich członków i przekazywanie tych środków 
na konto fundacji. Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
przy dużym zaangażowaniu organizacji związkowych 
pozwoli to na szybką gotowość fundacji do niesienia 
pomocy, w tym do współfinansowania kosztów lecze-
nia również poza granicami Polski.

Adam Gliksman

Aktua lnośc i

Fundacja „Solidarni w Chorobie”
Władze Fundacji: 
Wojciech Grzeszek (Prezes Fundacji), Ewa Zydo-
rek, Barbara Miszczuk, Henryk Sikora, Barbara 
Porzuczek (członkowie Zarządu Fundacji)
Adres: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5/407, 
tel. 12 421-94-68, 502-44-15-84, 
e-mail: fundacjasolidarniwchorobie@gmail.com
KRS 0000578324, NIP 679-311-69-98, 
REGON 36266463
Konto bankowe – Raiffeisen Polbank: 
61 1750 0012 0000 0000 3113 3386

Autorem projektu logo Fundacji jest Małgorzata Dolińska.
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XII edycja Konkursu o nagrodę im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki dla młodzieży gimna-
zjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowie-
ka, zajmujące się działalnością pro-life – obroną życia 
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci – ogłasza 
konkurs na dzieło związane z obroną życia człowieka. 
Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” zostanie 
rozstrzygnięty w III kategoriach:

literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, repor- •
taż; 
plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotogra- •
fia, montaż, gablota szkolna i parafialna;
multimedialnej: strona internetowa, film wideo,  •
program radiowy, komputerowy 
program multimedialny.
Termin nadsyłania prac mija 15 

lutego 2016 roku.
Prace autorskie prosimy wraz  

z arkuszem zgłoszeniowym przesy-
łać pod adresem: Polskie Stowarzy-
szenie Obrońców Życia Człowieka, 
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 
Kraków.

Ogłoszenie wyników konkursu 
wraz z prezentacją prac i uroczyste 
przyznanie nagród nastąpi 19 marca 
2016 r. na Jasnej Górze, podczas 
Pielgrzymki Obrońców Życia.

O wynikach konkursu poinfor-
mujemy laureatów telefonicznie 
lub mailowo. Wyniki zostaną także 
podane na naszej witrynie interneto-
wej: www.pro-life.pl

Za zajęcie I, II, III miejsca  
w każdej z kategorii przewidziano 
nagrody:
miejsce I – 1500 zł
miejsce II – 1200 zł
miejsce III – 900 zł

Dodatkowymi wyróżnieniami 
dla autorów najciekawszych prac 

będą publikacje w wydawnictwach pro-life.
W pracach konkursowych prosimy nie zamiesz-

czać drastycznych zdjęć ani opisów.
Fundatorem nagród są: Polskie Stowarzyszenie 

Obrońców Życia Człowieka i Stowarzyszenie „Nasza 
Przyszłość”, wydawca Dwutygodnika Młodzieży Ka-
tolickiej „Droga”.

Współorganizatorzy konkursu: Fundacja „Głos dla 
Życia”, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”.

Konkurs

Formularz zgłoszeniowy konkursu i wybrane prace 
na: www.konkurs.pro-life.pl
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Zapraszamy 
do skorzystania z oferty noclegowej!

Willa „Salamandra”
ul. Ludowa 26, Krynica 33-380 

tel. 18 30 70 002, tel. kom. 533 015 180
e-mail: krynica.salamandra@gmail.com

Więcej informacji na temat ośrodka można znaleźć 
na stronie internetowej: 

www.salamandra-krynica.pl.


